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Ira Dau in art. 
Viel-belehrt ni Ell Jnnt l. Juli. 

’l-«()’c,s- 

RII Plllniaskk. Untier .i»1i-betrlikn« z 

bei ei sei-, if. Tidcittiiitet, tilkoniinet site 

nyePlniitngci, nlle lnsliqgrnde i stille- 

Aint on ined en san-let Atenl ai m. llttH 
Thi« Wittw. I 

Inno Diskontokaolr. Im L-» 

denlc tclegmfeieg til » md. Icleginiiili. 
den :l. Jnliz J Siedet tm- nftmtns Kind- 
mnnd Vieifrenud ei« liidiilinnende Mai-i 
direkt-If Jenes Jst-gen Zeiten Bann blcucni 
valgt til ndininistrciende Direktor im 

Fyno Digtontokiwse. 

mkmm Internal-; m W- 

sle oniborknasrende Mond i den i Tots- 

dngo til Ohnsenig non Wllnnb indlsjeiges 
de Filketlvnie vnt if. Meddelelie til Rh- 

Telegmnib. ltinlo elter sinntiingen ble- 

ven oplngen til et foi«bisejleiide Etensii 
sterfmsipi. 

Pelikan-feel Hufen-. Poli- 
-tiet i Hin-send hat« iden leitete Tid faaet 
seit pan et Pin- deliknte Dor, dertmr til- 

lenkt Hoklensianerne til Illoll k. Rot-et 

Par Doge sidenanholdt det if. Hinsij 
et meident Sinn, og i Forgaats tog det 

es hats Ko; i hel Tilftanb vnr den liebt 
for 10 Kr. 

Ist-dagewesen »Was-dortstund- 
ved Oddek er, if. Mrgbl., of Holftein 
Nathlou til Rathlonsdal boktfokpagtet 
til Or. O. Beck, Ansningantd, im Mai 
1892 lot en qarlig Afgilt as 8000 Kr» » 

1000 Thr. Vyg efter Kapitelgtakst og 
Sinnen Akealet ei th) Thr. Land ineb 

75 Tdr. Osktkonk 
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slyttebe if. »An.« l Lokdagg Middagg 
ned fka Taget paa Nr. 120 i Bredgade 
l stbenhavm Han vcer oppe for nt ie 
til sine Zum Hast flog sig ihjel i Fal- 
det og bleo sprft kjsrt til Frederiks Ho- 
fpital og berfra til St. Johannegftiftels 
sen. Don lkal v«re Ssn sl en Sabel- 

mager paa Toldbovejen 

sehst-et as Entset. under der 

steekke Totdenveir i Frevegs flog Von-se 
ned i Skjekn i en Gnakd tilhsrende Ekikl 
Mal-send Ente uden at tande. Enkens 
Ssn blev bedankt af Lynet og var be- 

spimeti en Tinies Tib. Lyiiet havde 
market hasti, lqu hcin var hcl ban ned 

pag den ene Side. En Pige rasnteg 

ogfaa let usen bog at føle oidere Men. 

Sinnen led if. »Ringkj. Aints Avis« 
i længere Tid of Stpdet, nien er nn rast- 

pedeletitahen 25. Mir- Ved 
den saataldte »Ist-Mund Sten« i Nier- 

heden ai Dolsed —- midtvejg niellein 

Vejle og Nibe — afholdtes i Residenz 
if. Kolding Av. in Fest i Anledning af 
Vedefelskabets Vikksoinhed i 25 Aar-. 

Det var en lykkelig Dug og en sinnt 
Fest; thi de 25 Aats Akbejde link lowget 
vott Lands Vclstandgtitdcis og vist os, 

hvad Tiv og Flid kan ndrette, og bei bli- 
ver nok ad den Vei, vi ssal b:«gge vort 

Land. i 
Ulykkcsulfekldb M«td·3 Chr. 

Christener i Bkcum var if. Ekioe Fol- 
kebL i Fcedngg saa nheldig at fnlbe ned 

fm et Loftgrnm i sin EIctIdonI, hooroco 
hqn bkcekkede Halse-I og flog sig ihjcl pna 
Siedet. Hnn og Husholdersken vor be- 

stjceftigel med at stoble Tsrv paa Posten 
Folan Tstoene var der paa Bjælkclaget 
qnbmgt et Pak lese Brief-der til at gaa 
paa, og det er timeligvis ved at mede 

k Udenfok disse, at hcm et styktet neb. 
Den forulykkede var 65 Aar gammel, 
han var Afholdsmand og alminbelig of- 
halbt. 

Fuss-c Ekel-h Dei medbeles 

Beile A. Flkbl., at der ved Tskvegraw 
ning i en Mose paa Bredballe Mark, 
tilhsrende Skomager Ahkenö, et fundet 
Stelettet af et Menneste. De soerste 
Tsele af Hovedet sur i fatnlet Tllstandz 
en Delftnukke, holde gliniente Immer 

iab endnu l Klavebenecm De flJIe 
Knogler fand-teil; Halshvirvlerne, Kru- 
benene og Ooekakmsvenene samt en Dei 
Ribben var til Siede. Degudea fund- 
tes Nesten of langt Haar-, iaa Steletm 
oubenbokt er as en ung Koindr. 

Szenen-uns Aatvokg exists- 
tidende ist-wer: Aalborgkrcdsens zolle- 
tingöcnand, Justitsmad Plcsncr cned 

Fute, f. Wilding, fejredei Mandogs de- 
tes Sslobkyllup uau Bat-gestand Ok. 
Vlesnek og Hufnu hat oed vers-s brum- 

fti, elskmkdsge Beeer vundet sig mai-ge 
Rennen 

Or. Meßner-, der tidlig overtog sin 
chtenegaakv, hat fokuden bei sme Ar- 

bejde, bens Bestyrelfe gav heim, faaet 
Tld til at udkem adstilligt for Egnens 
Befolkning. Don hat vTret et vittfomt 
Mehle-u i Sognets kommt-note Desweg- 

-ie, hat en dasentlig Del as Fottjenesien 
red, at det et lykkedes at reife en Kiste 
ved Lanseslnnd, ligefom han endellg hat 
solt-m enerslst for Pcsntningsfagen i m 

and Deus-In til Tecmkst lau fiel-moder- 
lls behandlede Don Herred. 

Bantvitektik Bin-freund- 
thptsckkd. kna Odems telegrafereg 
til Nord Ich-gran den LIMI: Bier-F 
sian sterbe-find tandt Stets t Tag 
nntusc must-ordnung ttor Tuilntnmgl 
Tn var sendt et Utal nf Kkandse fra« 
Fonnsngrn og Nimm-, agfaa fra andrel 
t'attbadcle« Jbtandt Nase fandteg Solv- 
ktanies im Odenfe og Fanborg Handels-J 
ttantn Fort-trugen snett Faun, Anton-» 
bet, Borg-nackter Koch, Stiftasntmanbl 
stellten og Grhejtneetntgmad Tit-then m.z 
fl. tnlgte Liget til J .den. StiftsproottY 
Lamgaard nnndech den afdaors state-; 
Bis-ten og godc Hin-steh Ooer hele Byens 
flagcdeg paa halv Stnng. s 

CU Auf-Ich Un nug Manch tier: 
sogte Ansckttclsc sont Polittbetsent i Eise-I 
brwaong Politi, er bleoen anholdt, forth 
han haode for-sinnt sin Anspgntng met-i 
to samt Atteitek ont sit For-hold. Auen-s 
anteme angaocs at bo paa Fyesh og man 

hat-de I den Anledning sendt Ante-gam- 
gen over til den oedtonunende Jurist-it- 
tion for at faa den fotsynet med Lang- 
hctsstttestz da tintdlettid den ene af At- 
testantetne ikke etaittetebe, og den Anden 
etclasrete ikke at have skceoet nagen At- 

teI«t, blev der iktevet hetont til Auf-ge- 
mie- Hjemfted, erderiksbetg, og han et 

bereitet bleven unholdt og afleveret ttl 
Reiten. 

Hypersgtwh Fredag den 2(5. Jn- 
ni fein-de if. Meddelelfe fra Næstved til 

Riyaus BakeauSabelmager Hans Han- 
sen ag Husiku af Haggerup deres Solv- 
bkyllttp. Haner et Fokmanb for Nest- 
oedsKredsens Vettsttefotening. J Da- 
gens Anledning var der stor Fest med 
sttm Deltagerr. Der von-rohes Brude- 

patret et: Hadersgave, bestaaende af en 

starre Pengefum. En Ratte Talen, 
dekibtandt Landsthings : and Chr. Niet- 

sen, Skndeslssp og Red ktsr Regnet 
Pause-h talte for Brudeparret og tak- 
kede for Brudgonnnens kommunale og 
politifke Virkfotnhed. 

Ei Kiærlighevivramaö As- 
fluluinq. Bon- Lafcte oil mindes, at 

iJanuar Maaned en Musiker ved Navn 
Martin Nielsen, samtnen nted sitt Fortv- 
vede styrtede fig fka Dampfærgenss Dæk 
i Stoke Baslt paa Ovekfarten niellesn 
Kot-Jst og Nyborg. 

Havet hat ifslge »Politiken« nu vat- 

fider gioet sit Bytte fra sig. For faaDas 
ge siden drev be to Seit-morden i Land 
nogle Mit non for Helsingbakgz de var 

tat sammenbunvne med et Reb. Det 

lange Ophold i Vandet haode oploft de- 
teo Its-genier, men Refterne af Baumw- 
ningen var tilstmkkelig til at flaa den-s 

Jdentitet fast. 
Nu er de ftedte til Hatte paa Laholm 

Kikkegaakd. 
Guldhkyllup. Purtiknlier Dolch 

og Hasel-n, f. Orlwtmh fkjrede if. Aalb. 
Lüfte-L i Lordngs den-g (Shcldb1·nllnp.( 
J Author-g bar Or. Holch Inn opholdt sig 
(«-——H Aar. J Oddcr hat« han henlcoet 
sin nieste Tib. Her die-o han en omfnt: « 

tendeKjobtnandstfortemingfmntidigmed, 
at linn bcftnrcde anHPoststntion Deg- 
nden var hnn i en lasngere Anmekkel 
Medlcm of den ftedltge LandboforcningJ 
ligefom bnn varMedstister og BestnrerafT 
Spnrekagsen i Odium Under Krigen i 
1864 hoode Innn særlig Leitighed til at 

Jstisnne paa Holchcs omfattende Dygtig- 
Jhed og Energi, i det han den Gang be- 

»styrede Depotet for hele Hads Herred, 
ibesoffen Tyskeene rekvirede deres formel- 
lige Natuealier ofv. Dolch er nu 78 Aar,? 
medens hans Hustru et 70 Aar. En as 
hans Sonner er »Ugens Nyheders« Ub- 

gioet, th. Folketingsmand Holch. 
Euren os den hause Kron- 

prluc. Dei engelste BladDailyNewn 
bringet folgende Meddelelfe: 

»Detfoklyder idanike Pofkredfe, at 

der et opstnaet nagen Misstetnning mel- 

letn Czaren og hans Spoget, Kronprins 
sen as Donau-eh fotdi denne ofteke hat 
udtalt Misfotnsjelse med Jede-krieg Uh- 
drivelfe im Russland Kronprinsen ital 
nylig have sendt sin Ssster, Kejferinden, 
Pjecek og Pamfleuek, hvori der udtales 
Sytnpnthi for sei-deme, og Keiserinden 
nnnmdedeg am at fokelasgge dem for Cza- 
ten· Kejferinden undlod at efterkonnne 
Anmodnjngen, nun Reise-ten sit at vide 
om Iilsendelsen og Amnodningen, oa 

hqn ndtalte sin Misfornojelse med den 

tilsigtede Jndblanding i de indke tudsiske 
erhold. Keiferen betragen- ligeledeg 
det Bei-g, den danske Kronptins nylig 
nflagde has Overkabineren inIbenhavn 
som en monstration i mod Nusland. 
Man fqak nu se, ocn disfe Begioenhedet 
foar Jndstydelse paa Kejiekrejfen til 
Dannmrk«. 

En sam- Iimdi set. Eis-zug- 
bmeint- istallehaoe hande, if. »Program- 
.met«, en Sin, der tjente has en Fee- 
pagter. Fokpagteken fandt det pssfendeI 
at jage huimqndens Sen verk, vg neg- 
tede nden Grund at set-le hatn hanc 
Len. Dem stete i September 1889. 

Hustnanden feste do ngspeet Schuld, 

der qtattg tot-s Z;:.:-:! ins ! st: »Ur «ll—.·t- 

ten. Unberketgkmnttnen saldt den ä. Jtt 
nt le og lad paa, at storpagtmsn ttul 
be betale Httgntanknsn You og liastpenge 
til Sonnen, talt ti: sit Fettrpngteren aos 

pellerede da Zagen ttl Ottctt·e!tett, lntat 

hatt tnente, at Hugntttttben tkke han« 
Raub ttlut sont-tun Tette lstmvc Hinz 
tnattden heller Ilse, tnen Iltetten gtt allt 

gkoel stn Mang. Bett Otterretten tot-te 

Studentersamtund ts kltetcshstelp ltgeles 
des gmttg Sagen sot Putz unbest, og 
: n sidst t Mai lsttl faldt Dame Samu- 

nten med satntne Resultat st)-ttllttttekrets- 
dont-nett. Husntanven hat ntt factet nd- 

betalt de 62 Kr. tattcst tut-»He Schung 
og Studentersasnsundetg :lle«glnalps 
Medvitknlng. 

Lkvkndc Diesi. lFtt patt Jllunholt 
i Flade Sogtt tsettende l«J-etatig Treng 
besluttedc ts. Vettas Tib. Inmitten tned 
en yngre Tjenestedrettg St. Hang Astett 
at soknaje sig med at but-the Blug. De 
skillittgede samtnen til en PatPetraleutn, 
sam de gød nd over Si Taro, der anmuth- 

tes ester at viere anbragt i ett gatntnel 
Spand, sotn anbtagtes hast timeer pua 
en Stallg. Den mindste Dreng gjorde r: 

usoksigtigt Stab tnad Stattgen. Denn-d 
saldt den brandende Spattd ned og teas 
den ældke Vteng, hoakoed en Del as dens 
brattdende Pettaleum fløv nd over hatte-h 
tynde Blase og Skjorte. Natmllg l)leu1l 
hatte ene Arm haardt attgrebetc. J de 

sotscerdeligste Sinn-net tulleoe hatt sigs 
paa Jatden sor at slutke, tnett luden 
dette lyttedes sar ham og solt blco til-l 
kaldte, besointede han, ag da schen wr· 
udbmndt var Armen ottttrent sorkullet, l 
tun paa den uttdetste Stde as Uttdetapl 
tnen var en Strimmet seist Disso, Ita 

hailken Blodet i ett lang Tiv veablev at 

sioc ad. Hatt bleo strats bkagt htettt vgl 
tildelt den otnhyggeltgste Pleje, ttteu et- · 
tet 5 Dogns stkeektelige Ltaelser usgttl 
hatt ved «Dpdett. ( Dreeht vedxynnevtlag. Guard- 
ejek Jens Tandetttp i Rarvetq tote-a n s 
Sktoe Folteblad l Lokdads oeo zllttdttato- I 
tid dræbt t Retbekg Mose vcd etrynnew I 
slaa. Hatt var tilligemev et Var attan , 

bettiaft»iget tned at lasse Taro sra en s 
Tervestak, da et Zuwender levsaaet atl 
et Usadvanltg staktt Regnityl, drog yet- s 
over Egnen. Hats Medhjaslpere foutes 
vLce tnod Regtten l et i Næryeden vcekettve 

Tt«askur, hoatimod Je· s Tandesttp satte 
sig i Lasiden as Taroestatkm Da Neg- 
nen lldt ester var ophett, ag ve, ver hav- 
de sagt Læi Ttæskutet, attek ittdsattdt 
sig nett Tørvestaktene sar at sattscette det 
asbtudte Arbeitse, madte dem det sorgen- 
ge Syst as Jens Tandetup i en livl-s, 
stcertt sorslaaet og masakreret Tilftand. 
Lynet er slaaet ned soran hatn, thl det 
var Iltttigtet og Fokktoppett, der vorma- 

lestteret, ltgesom Hatten og Tøjet saratt 
var splittet ad. 

Jngen as de andre i Musen varende 

havae set Lyttnedslaget, deritnod var 

flere staact atnknld as et starkt Lusttryt 
Den sorulykkede var otntr. 50 Aar ; hatt 

estetladet sig Kane og s Bam· l 
En farefulv Luftreifr. J »For- 

gnakcs Aste-s foretog LicftfkipperenJohatn 
fett sin trcdje Luftfart i den-te Sieion 
fra Tiooli. Blcrste det strerkt forrige 
Gang, sna var beti Forgnas en lilleOr-T 
kan, vg man mindes ikfe, atnogen frem- i 
med professionel Lufstipper tidligere ers 

gaaet til Beirs her under sea uguustige 
Veirforhold. Men denne Begynder i 
Aeronalitilen er ikke forkny1, eller ogiaa 
stoler han blindt part sin gode Lykke, sotn 
da heller ikke folgtede ham i Forgaars 
Altes. 

Kl. 's-) fo’r hans lille Ballen pp mod 

Skyerne med en faadan Hurtighed, at 

den efter et Par Minuters Fort-b tun 

utydeligt kunde stjelnes. Turen gik qtter 

over mod Sverig, og her krydsede han i 

lckngere Tiv frem og tilbage med forscht- 
lige Vindtetninger, indtil hatt fandt en 

god Ankerplads inidt intellem Maltns og 
Laiidskrotm. Soensterne var scerdeles 
elfkværdige, forlungte tagen Stehn-per- 
siatning (der var fvrresten heller intet 

Idelagt) og kirrte Johansen og hans Bal- 
lon til Manns-, hoorfm de begge vendte 

tilbngc i Gaar Morges t bcdtte Belgaa- 
ende. 

»Motitebello« ligge stadig uvitksont 
hen og venter paq Magst-ein 

Paazrlhedenö Darstel. Eile-t- 
dre, tidligere ret bekjendt Guardmand 
blev if. Aallx Amtst. for flere Aar fiden 
idpmt flere Aats Tuqthusarbejde for 
Jldspaafattelir. Han gav under .sin 
lange Strassetid albrig Grund til Klage 
og havde betforsaq vidt ret godt, men 

han fortaredeg of Langfel efter sine 
Born, sterlig efter en Sm, der hovde 
Bo i Australien. Denne Sen, gjorde 
for nogen Tid siden en Reife til Dorfe-ts- 
for at glæde sin garnle Feder med et Be- 
isg og bringe hsat den Trist, It hun, 
fuaanrt hqn var lflladt, kunbe sinde 
Fred og Heile hoc SIMMI i Dkt stem- 
tnede Land, hvor ingen kjendte hans For- 
til-. 

I rsssti Sonnen soz« at inbrelte In 

»i. -;i«. « I Fahnen Tut 

zatnle dieo Indem-, men giieoede stg sotn 
J Bat-I nun hinT Tag, der gli; ihi dkt 

»I· so et Smo- nekrnnre Inod Fkiheden, 
oo ou nur Die-n Men alt som Enden 

«...k. stund- lsnns Zundhedqmomg dort, 
pg onnnsnt en Maaned sorStmsseudeng 
ilololI oooe oen aainlen Lg Sonnen, 
ou 1 m III-me Land omter tned Leengsel 
rsen Lat. tsanci sent-er ikai komme, isnin 
on der tnnnte dnb1» at den galnie tnaatte 

do sseint nu sin Lin-st, sned Foden paa 

Fnheoencs Verlieh sont en statkcls Tagt- 
l)ussange. 

Hule Imme. To Karte paa 

Guarden Stnbghooedi Gnonte vor, If. 
»Fa. Av.« sor et Var Tage siden i Fcerd 
Incd nt spmnge Sten paa Marien ved 

Hskklp as KindL De hnode deloig gra- 
oe« Horden bort sra en Sten, boret Hut 
i den, syidI Krndt i og anmndt Witten, 
hvorpaa de stundsomt ssernede sig noget 
sia Siedet Men da det oarede noget 
lange-, inden Skndet gik as, var de saa 
usorsigtige at gaa tilbagc til Stenen sor 
at undersoge Grunden dertiL Netop 
sont den ene haode taget Plads paa Ste- 
nen, den anden oed Siden as, endog med 

Fødderne hangende ned i den gravede 
Grube, sprangtes Stenen, der blev lia- 
gende paa Siedet, medens elletg som 
Regel Stumpet og Stykter slynges til 
alle SideL De usorsigtige iocn dersorH 
soeholdsvis heldig sra det, idet den,de1 s 
var placeket paa Stenen, og som lsavdei 
Hammer og Stenbor i Haanden, slap 
med en komstet Finger og et svæktet An- 

sigt, Inedeng den anden Mond blev suld- 
stændig uskadt Hamsneren og Vor 
slyngedes langt dort 
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Dovödommen over Phlllpsen 
Ved Dominens Assigelse befandt sig i 

Forstuen t Folge Bord-id. blandt andre 
den ksabenhavnske Feengselspmst —- Or. 
Pastor Nielsen· Paa alles Lieber var 

Spargstnaalet: om hanhavdenogen sm- 
lig Mission at udtette heroppe. 

Han havde det. 

Vi tillod og at spat-ge He. Postv- 
ren: 

— Er det rigtigt, hoad Folk aus-inde- 

tig sortæller, at Philipsei itke aner, at 

hans Sag er for Hajesteket? 
— Ja — det er tigligt. Paa et nd- 

ligete Tiospuntt er han bleven adsourgt, 
om han ansiede selv at overvceke Proce- 
duren, naak denne en Gang bleo sama- 
get, og da han soorede Nej hertil, sandt 
man det Utigtigt at forstyrre ham oed 

Meddelelsen om, at nu toges der Afgsa- 
kelse ocn Lin og Dad sor ham. 

— Men naar nu Dommen otn et Ofe- 
blik sceldes — vil den da straks blive sor- 
kyndt hamii 

Pkæsten svarede: 
— Nes, det et so netop dersor, jeg er 

her-. Hoig Philipsen ntod Fokventning 
bliver domt til liosvarig Tugtth da 

! 
i 
i 

tager jeg strakg no til Fætigslet og med- 
deler ham Sagen-I Uosald. Bliver han 
dekimod damt til Helden, vil han søtst 
saa Meddelelseun Domsresultatet, naar 

det er asgjort onn, han biiver benaadet 
eller es. 

En Inder vmbtfltBarm En 
i Nordbanegade tKjøbenhavn boende Ar- 

bejdsntanv fik i Lordags tilsyneiadende 
et Anfnld af Drankergalskab· Sosn en 

rasende lob han hjem til sin Bolig, hvor 
han, niedens Konen var paa Arbejde, 
bkpd Osten op og greb sine to Bom, en 

Oreng poa 5 Aar og en noget ældke Pi- 
ge, og trat dem med fig nd paa Gaben 
og derka til en Eng i Nierheden afNøt- 
tebkos Station, hvor der ftndes nogle 
stoke Damme. 

Ankontmen heklil kastede han Bstnene, 
der ndstsbte de mest hjærtestjtekende 
Steig nd i det temmelig dybe Band. 

Nodtaabette haode imiblektid henledet 
Optnærkfkcnheden paa denne skmkkelige 
Scene, tnen da Manden saa Falk komme 

lebende, ooetlod han Bsknene til dekes 

Skjeebne og skyndte sig bokt — hour- 
hen vidstes end-tu sent i Løedags Aftes 

»ikke. 
; Der havbe intidlertid famlet sig en Del 
TMenncsker nede vcd Dammen, og en be- 

hjærtet nng Mund sprang nd for at redde 
de druknende Scnaa. lPan fis dem da 

ogfaa i Land eftek en Dei Beinen-, nten 

des-Kette var den ltlle Dreng dad, deri- 
ntod lyktedes dlt at redbe Pigens Lin, ef- 
ter at der var gjokt de skedvanlige Gjen- 
oplivelsesforssg. 

Mevens man var besijceftiget hetmed, 
kom Bot-neues Moder tilstedr. El Ojec 
oidne meddeler, at hendeszortoivlelfe vor 

nbestkivelig. 
stlge Telegkam im Nord. Telegtb. 

er Dtabsnmnden wag-eben 
Uhyqselis Ulykke i Auweh 

Mens der i Liedags var Fest pqa ny 
qulsberg for den franste Esset-te, var 

gl. Catlsbekgs Arbejdete if. »Polit.« 
paa Lysttuk til Delsingtr. 

Selstabet var taget as Sieb tnn Mot- 
genen i Damperen «Helsingboks«, ogi 
Degen var tilbragt pas des behageligstr. 

Nntntltgntss Mr Nr Den kxlndestsf Stem- 

ntnq vrd Atti-Heu ocn Aftenen Klotken 

1». Ost nudbmgt Letestet sptllede ch- 

ltige Melodie-L ot! von Tækket var det- 

EBoan 
Tit sna ».Helsingborg« nanede ud for 

Stnkfertten, lod vlndscltg det uhyggelige 
tltnttln »Mand overbotd ! 

Mantel-ten gno erre til at both-, sg 
ttl nt Nedningsbsmdcn fkulde fættes t 

Sol-n. 
Mrn brennt-ne niste- det sitt, at dette 

tm- mt jun let stinkt. Banden fttnde 

lseiest citct langvangt Mag sites ned; en 

at de Lsnbokvvlerende forsitteve os, at 

det vatede mindst 7—-8 Minuter, inden 

Jdet lykkcdrg at fact Baadettthtndet. 
Mat- fot·t·tactt-, at denne Osnstcendighed 
vakte stot« Hat-me tnelletn de febekilike 
Pay-sagenr- 

Henlntod en Tinte vedblev nmn cnrd 

Redninggbaaden at lede rundl estee den 

fotulytkedc. Man fnndt ham Mc. 
Sau ovgov man Efterfvgningen vg 

fortiatte Tun-n hie-meinst- Men al 

Festglceden var dorte, Orkeslret giemte 
Jnslrumentetne og under den trisleste 
Stemning naaede man Kjobenhavn Kl. 
l otn Ratten. 

Ten forulykkede var gift og havde flere 
Vorn. 

III-hu Ovek Lenducn Sogl- ntfede 
if. ,,.Hjørr. Amtgt. i Lordags Esset-mid- 
dags fra 2 til 4 et flærkt Tordenvejr, 
ledsaget as Regn og Hagl,. egenllig Js- 
stuntper stme en Hassel:iødder. Nagen- 
er ntange Steder sletnt knæktet og hat i» 
det hele taget lidt stor Stude. J Kir-l 
ken, Skalen eg i mange Goatde er en! 
stor Masse Vinduer kaufte. En Gaul-dl 
fik over 30 Ruder flaaet itu, andre 
Guarde mellem 20—30. Regnen, det« 

lignede et Skybrud, bar mange Stedet 
revct flnre Holler i Vejene. 

— Ei Skybrud med hyppige Lyn og 
Totden faldt i Lordags Eftettniddags 
Kl. 5 over Helsingør og anrettede betyde- 
lig Stude. Flete Gadek var Skueplad- 
sen for Overfvvntnselser, hoorved nujnge 
chrlkeke fyldtes tned Band og de der op- 
bevarede Vorklage-re pdelagdes. J Mel- 
vg Grynhandelen i Biergegade, hvis 
Kjælder var fyldt med et stprre Lager, 
onflans Staden til over 500 Kr.; Inen 

paa Stmndgaden naaede Ldelæggelfens 
Bederstcggelighed sikkert Højdepunktetz 
thi i Ftskehallens Kjælder stvd Vandet i 
Niveau tned Gaden, sanledes at Dist og 
zisk svømntede omkring mellent rogetLakS 
og andreDelikatesser. JMarskandifer- 
butiken lige over for Fiskehallen strom- 
mede Vandet llgcledes ned i faa stor 
Miengde, at Moblerne flpd rundt paa 
Gulvet. Ogsaa paa Jernskibsvcerftet 
bln List anremt en Del Stadt-, idel 
t. pllsssrcn n««er« Simon-riet fuldsiændig 
nor snss «’T Idesn 1868 har man 

ikkkswii Ina hvi Bank-stand i Byens 
Gader — skriver »Helf. Alt-« 

vasdommene l Daumen-L 
,,Nntt.« nieddelerz 

J Kong Christian den ti. Regieriiigg- 
tid er der i Aarene Hin-W (det sidste 
Aar, fra hvilketder, faa vidt Indes-, tote- 
ligger nagen officiel Statistik) her i Lon- 
det i alt aifagt 104 Todsdonune, og af 
disse- er kun 4 et·ekventerede, nemlig: i 
1865 Ludvig Toftes, i ldth Hans Han- 
seng, i 1880 Rasmus Pedersen Morkes 
ogi 1882 Anders Nielsen Sjællænders 
Tode-dom. 

Tofte var allerede i 19 Aars Alderen 
bleven idmnt Tugthusarbejde paa Lins- 
tid. 23 Aar gammel gjorde han iTugt- 
huset paa Kristianshavn Forspg paa at 

myrde Liegen, Auret efter for-sagte han 
at myrde Opsynsrnanden i Horsens 
Tugthus og tilstod under den i samme 
Anledning anstillede Underspgelstz at 

han tidligere havde stukket Jld paa et 
»Hast i Studiestmde, hvorveb 4 Meinte- 
zster indebrcendte, og l inaredes tmdeligtl Kinder et Fort-g paa at frclie et Bat-. ( i Hans Hauferv stij sin Moder med ro-» 
ligt Overlæg, fordr han var kjed af vcere 

hjemnse og onikede at komme iBesid- 
helfe nf Penge til at komme til Amerika 
for-. 

Morke myrdede to fovende Mænd for 
at plyndre dem- 

Anders Nielien Sjællænder sendelig 
cnyrdede — ligeledes for at skqffe sig 
Penge til at udvandre for —- Handels- 
mand Ver Josson efter lcenge forderedt 
Overlæg. ! 

3100 Tilicelbe of 104 hat« Kongeni am- i d« nven Tor anfprtr 22 Aar be-« 
nyitss sig i· sir «!t«i»nditis·(-·Jnst, og il 

Idk I « I l» JOHN-- Ji..l«, I its-like vg- 
Haa kttl ia.- san Tode-bonum er form-w- 
)ne, er denne Ret uiravigelig bleven be- 

lnytteh 
End-teilen paa Dante Kind- 

mk. Fm Dergholm telegrqferes til 
Nord. Telegkb. den 2. Juli: Den Krab- 
mslle, lom sprang i Lasten, blev drevet 
ved Vanbkraft. Den drehte Nebelw- 
mnnb, Anders Christensen, sandte-z ea. 
et Var Vundrebe Alen bot-te i en Guid 
Fabrikant Drshfe blev kvcftet af en neb- 

Erschan Vjtklsih INij kom» Je- thpth xdcltkggrltcn ek ; 
tmt enttt ktosnuut IM, o 

litndttstzf» ..j 
sit-sti- Nnng i Butten den l·3. Mwa dll lP lt’ Itllltlfsksl Nli odchtqk re ? Mlsnnctktst mit-link 

: Tu- mcdcsrlesks ydcstliqere szsps lTkslrkttlx drn L. Init: (sk;,m»;·.· « 

fnndt Stett t Wollen, ltoot sinnst tin-keg. kenne et ttdljgrte fkkkklks sprungen i Ltlften og Mem-» Mys- gkt lsfter Froknsten ihm k» AM- Antsetg (5l)t·ls·tent·en, 1 Mpum WW 
; nted fmbtikant Troter IN Tuns month sig og gik hettimod TM» ; 

gik lfkgplosionen Anders (5hk;s,»»- bleo flynget nd of Bygnipkgm U. Bagltovedet knust, ntedeng Tisthpz sont-et poa begge Ben. (5hkjsk«.»,sM let-ladet sig Hustrn 
Vorn. Drøljfe et- 

Følge af den lidte Bel"kadigk1s»· « 
bog ndett for al Fette. 

—- Om Katastrofen hat »Mp.«l«. ntodtctget folgende gjettcte1nR, V«z V ningerne ved Dottfe Krudvmk llggk rkd den store Sptængning den lü. Maj H 
meget spredtez den stortte Molle, dreveg tned Vattdkratt, laa otngtoetqf Tretet til alle Sidet. Du Konstka 
indtraf, var Arbeit-stumm Anders Cl ftenfen alt-ne i Mollen og pas-sedde Krudtværkets Bestyrek, Gustav Trqu Ejerens Spit, hat-de lige sotladtMsk 
lett og var 10 Alett fra den, da how 
steht-s til Jokdett og mmtes of et Skpkkz 
Totnntcr sont saurede hatt-s hojteliml Anders Christettsen fandtes sotn rtgjo Alen fra Mollen, begravet as de nediqk 
dende Rainer. Hans Ker var M 
fokbrwndt og Viystkassen knust. Ikk 
var 100 Pund Ktttdt i Mollett t« Sprung- 
ningsojeblikket Molle var illung- 
tetet. 15 Alen fra den lau en mindr- 
Mplle, paa htsilken Væggette flogegtntl 
En Mund der ittdc blev flaaetttlson 
den. 

W 

Fra Sonderjyltand. 
erjr. Senti Gaar Aftes begundrk 

det at tordne og lyne i Haderslea Hen- 
ved Midnnt var erjret tentmelig nat. 
Et enkelt tneget ftærkt Lytt, eftetfulqtsl 
et Tordenstrald der bragte Bis-muckte 
til at klirre, sit vistnok mange, oervn 

gaaede til No, til atter at staa op. Mk- 
faa begyndte det at regne stækkt, ogts- 
tethaanden tabte Uvejret iStyrle,t«1)n-- 
ne bleo sangete og harte otnsider hell pr. 

J Dag er Temperaturen betydelig tw- 
gere, end den hat været i de sidste Tage. 
Der blceser ftckrkt og tkuek med Negns 
den sidfte vilkc Initspe vier-s Hunden 

ukitrrkonnnen, fljontmisu ...«geSteder 
er i snld Gang mev Halm-list 

Kikketsslnsst i ·sitxt;ti;itls«’.tp..s .- 

hvilket der bleo nedlag. »T« Heils Ell 

tyfk Side, man vel san kunne ansr Nr 

gylnigt. Det bleo ftrats etliteittk1tqaok- 
tjendt af Sognets Kitkeforttandrrflakz 
Inen Jndsigelsen indfendtes alligetsel 311 

Synodeudvalget, hvor Sagen tun ul 

Droftelfe for nagen Tiv sidcn· LIMI- 
lertid blev Afgjokelsen ndsat, indnlman 

havde faaet fuldstændig Rede Pan, lnson 
vidt en fremkaldt Ante over, at etVåsW 
dem, der havde deltaget i Balgetz W 

stule have vætet stetntneberetngcdt. 
maatte godtjendes eller ist«-. Ihnen- 
udvalget ntaa vel, skriver «,Dt11mevirte«, 
være kommen til det ResplW- at AW 
—- hvad man for svrigt pas FVTHW 
kunde vibe — var uberettiget, vg »d« 
ikke kunde veere noget til Hind« for « 

etklaere Valget frr gyldigt. 
« « 

Paa Vagt. Myndtghederne ! »M: 
del-barg havde i Folge »Dybb«kp971s" 
bragt i Erim-ing, at en ForecnUSJH 
Odenfei Sønbags agtede at GENUS-« 
verborg, og at Dampstibtk »Gut-« pas 
tejet tic at spke diss- tystkejsmde fss FMj 
barg til Sonderbng og tilbsges Mgsp 

dighederne syntes ikke om BespSeD dek 
for Resten netop hin Dag vtl Aglaule 
pe vilde have været behageligt for WHAT 
ftekne felv, vg man lod oedkomtnswesf 
styrelse vibr, at en Landgllllg I» Von-IX bot-g hin Dag sandsynligvis Ika Vl« 

blioe tilladt. 
« 

Det et imidlertid betegnknke Mk »Er 
Myndigheders Aarvaagenhcky »T« W MU« 
af Dampskibsstationerne ERNST-UND 
Sattrupstov —- om tillige vcd »Hiequt-II 
not vides ikte — holdtenGenoarnthch 
fra Sandag Fokmiddag tilsllkandnglbsvn 
gen, ubrnftst med Vefalinll "·« « Lorin 
der danslc It)l«tnIl-s«1’sk«9 IIIWEP M« 

Ums Ltltldgung sum 
Haltet sont helft sa.id.1nt iFVWH äus- Sted. »Fylla« dampede gjknmm 

M, 
fund uden at gjske Hom, passenderw 
verbot-g Havn iivt ppek Kronen 11»: »- 
middag og state de lysikkjsknd«- spspmy les-de mevve1k, til Lytsdorg Os U 

sorg. 

——.---Q ·—«- 


